Experts in Manufacturing, Managing & Supply of
Large Diameter Steel Wire & Synthetic Ropes,
Special Heavy Lifting Single-laid Slings,
Cable-laid Ropes, Slings & Grommets.

Op zoek naar een verantwoordelijke en uitdagende baan?
UOS is gespecialiseerd in het bewerken van zware staalkabel- en synthetische stroppen en grommers voor de
offshore industrie. In onze werkplaats worden onder meer de zwaarste staalkabel stroppen ter wereld gefabriceerd.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze website:

www.uos-nl.com

Wij zijn op zoek naar een nieuwe, leergierige collega die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken en niet
bang is om vuile handen te krijgen.
Met een intensieve interne training zul je opgeleid worden tot:

KABELSPECIALIST
Voornaamste werkzaamheden:
Het bewerken van stalen en synthetische kabels door middel van splitsen, klemmen en gieten alsmede het
reconditioneren, meten, op- en overdraaien met rapportage aan de Operations manager.
Eisen:
 LBO/MBO opleiding met affiniteit voor techniek.
 In het bezit van een heftruck- en VCA-basis certificaat.
 Woonachtig binnen een straal van 40 kilometer van Moerdijk.
Profiel:
 Resultaat- en klantgericht, sociaal, proactief en initiatiefrijk.
 Een goede oog- en handcoördinatie.
 Onder druk kunnen werken.
 In staat om fysieke belasting op te vangen, welke de werkzaamheden met zich meebrengen
 Bereid om zich regelmatig buiten de normale arbeidstijden in te zetten.
 Collegiaal en hulpvaardig.
Arbeidsvoorwaarden:
Een prima salaris, reiskostenvergoeding en verdere uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden staan hier
tegenover.
Inlichtingen:
Uw sollicitatiebrief en CV met een korte omschrijving waarom u in aanmerking denkt te komen kunt u sturen naar
onderstaand adres, afdeling Personeelszaken of mailen naar: Karin@uos-nl.com
Voor informatie kunt u bellen : Dhr. R. van Duijn, Operations Manager, tel. +31 (0)168 415142.
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